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HLAVA 21 - MAPA MINIMÁLNÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK PRO POSKYTOVÁNÍ PŘEHLEDOVÝCH 
SLUŽEB ATC - ICAO 

ČR: 

V ČR Mapa minimálních nadmořských výšek pro 
poskytování přehledových služeb ATC neobsahuje 
veškeré náležitosti požadované dokumentem ICAO 
Annex 4. 

 
21.1 Účel 

21.1.1 Tato doplňková mapa musí poskytovat 
informace, které umožní letovým posádkám 
monitorovat a ověřovat nadmořské výšky přidělené 
řídícím při použití přehledového systému ATS. 

Poznámka: Úkoly služby řízení letového provozu, 
jak stanoví předpis L 11, nezahrnují ochranu před 
srážkou s terénem. Postupy předepsané v předpisu  
L  4444 nezbavují piloty povinnosti se přesvědčit, že 
jakékoli povolení vydané stanovišti řízení letového 
provozu je v tomto ohledu bezpečné. Pokud je let IFR 
vektorován nebo je mu vydáno letové povolení k 
přímému letu vedoucímu letadlo mimo tratě ATS, jsou 
aplikovány postupy uvedené v předpisu L 4444, Hlavě 
8, ust. 8.6.5.2. 

21.1.2 Na přední straně mapy musí být výrazně 
uvedeno upozornění, že mapa může být použita jen 
pro ověřování nadmořských výšek přidělených v době, 
kdy je letadlo identifikováno. 

21.2 Dostupnost 

Dostupnost mapy minimálních nadmořských výšek pro 
poskytování přehledových služeb ATC - ICAO musí 
být zajištěna způsobem popsaným v ust. 1.3.2 tam, 
kde jsou stanoveny postupy pro vektorování 
a minimální nadmořské výšky pro vektorování 
nemohou být uspokojivě zobrazeny na oblastní mapě - 
ICAO, mapě standardních přístrojových odletů (SID) - 
ICAO nebo mapě standardních přístrojových příletů 
(STAR) - ICAO. 

21.3 Pokrytí a měřítko 

21.3.1 Pokrytí mapy musí být takové, aby byly 
efektivně zobrazovány informace týkající se postupů 
pro vektorování. 

21.3.2 Mapa musí být zakreslena v měřítku. 

21.3.3 Mapa by měla být zakreslena ve stejném 
měřítku jako příslušná oblastní mapa - ICAO. 

21.4 Zobrazení 

21.4.1 Musí být použito konformní (stejnoúhlé) 
zobrazení, při němž se přímka blíží ortodromě. 

21.4.2 Dělící rysky musí být vhodně umístěny ve 
stálých intervalech v rámu mapy. 

21.5 Označení 

Na mapě musí být uveden název letiště, pro které jsou 
postupy pro vektorování stanoveny, nebo pokud jsou 
postupy platné pro více než jedno letiště, název 
odvozený ze zobrazeného vzdušného prostoru. 

Poznámka: Název může být přiřazen podle názvu 
města, kterému letiště slouží, nebo pokud jsou 
postupy platné pro více než jedno letiště, podle názvu 
střediska letových provozních služeb nebo podle 
největšího města nebo obce ležícího v oblasti pokryté 
mapou. 

21.6 Umělé objekty a topografie 

21.6.1 Na mapě musí být zobrazeny zjednodušené 
pobřežní linie všech otevřených vodních ploch, 
velkých jezer a řek, pokud tyto linie nezhoršují 
čitelnost údajů, které mají větší význam vzhledem 
k funkci mapy. 

21.6.2 Na mapě musí být zakresleny příslušné 
výškové kóty a překážky. 

Poznámka: Příslušné výškové kóty a překážky jsou 
určovány odborníky na postupy. 

21.7 Magnetická deklinace 

Na mapě musí být zobrazena hodnota průměrné 
magnetické deklinace v oblasti pokrytí zaokrouhlená 
na nejbližší celý stupeň. 

21.8 Směrníky, tratě a radiály 

21.8.1 Směrníky, tratě a radiály musí být 
magnetické. 

21.8.2 Záměrně nepoužito. 

21.8.3 Záměrně nepoužito. 

21.9 Letecké údaje 

21.9.1 Letiště 

21.9.1.1 Na mapě musí být uvedena všechna letiště, 
která mají vliv na konečné směrování tratí. Kde je to 
vhodné, musí být použita značka letiště s vyznačením 
dráhového systému. 

21.9.1.2 Na mapě musí být uvedena výška 
primárního letiště nad mořem zaokrouhlená na 
nejbližší celý metr nebo stopu. 



PŘEDPIS L 4  HLAVA 21 

20.11.2008 
Změna č. 54 21 - 2 

21.9.2 Zakázané, omezené a nebezpečné prostory 

Na mapě musí být zobrazeny zakázané, omezené 
a nebezpečné prostory včetně jejich označení. 

21.9.3 Systém letových provozních služeb 

21.9.3.1 Na mapě musí být zobrazeny součásti 
stanoveného systému letových provozních služeb, 
zahrnující: 

1) příslušné radionavigační zařízení a jejich 

identifikační značky; 

2) horizontální hranice příslušného stanoveného 

vzdušného prostoru; 

3) příslušné význačné body související s postupy 

standardních přístrojových odletů a příletů; 

Poznámka: Tratě používané k vektorování 
letadel k význačným bodům a od nich mohou být 
také uvedeny. 

4) převodní nadmořskou výšku, pokud je 

stanovena; 

5) informace související s vektorováním zahrnující: 

a) zřetelně označené minimální nadmořské 
výšky pro vektorování zaokrouhlené na 
nejbližších vyšších 50 m nebo 100 ft; 

b) horizontální hranice sektorů minimálních 
nadmořských výšek pro vektorování, které jsou 
normálně definované směrníky a radiály k/od 
radionavigačních zařízení, zaokrouhlené na 
nejbližší stupeň nebo, jestliže to není vhodné, 
zeměpisnými souřadnicemi ve stupních, 
minutách a vteřinách, zakreslené silnými 
čárami tak, aby byly zřetelně odlišitelné od 
stanovených sektorů; 

Poznámka: V zájmu čitelnosti mapy je 
v přehuštěných oblastech možné zeměpisné 
souřadnice vynechat. 

c) vzdálenostní kružnice s intervaly po 20 km 
nebo 10 NM nebo, když je to vhodné po 10 km 
nebo 5 NM, zakreslené tenkými přerušovanými 
čárami s poloměrem vyznačeným na obvodu 
a se středem na označeném hlavním 
radionavigačním zařízení VOR letiště nebo, 
pokud není k dispozici, ve vztažném bodě 
letiště/heliportu; 

d) upozornění týkající se opravy vlivu nízkých 
teplot, jestliže je to vhodné. 

6) komunikační postupy zahrnující volací znak(-y)  
a kanál(-y) příslušných stanovišť ATC. 

21.9.3.2 Na mapě by měl být uveden textový popis 
postupů při ztrátě spojení ve vztahu k radarovému 
řízení a kdykoliv je to proveditelné, měl by být 
zobrazen na mapě nebo na stejné stránce, která mapu 
obsahuje.  

 

 

 

 

 


